DZIAŁALNOŚĆ
CENTRUM OTWARTEJ I MULTIMEDIALNEJ EDUKACJI UW
w 2011 roku
E-nauczanie na UW
E-naucznie na UW jest rozwijanie przez COME oraz przez inne jednostki realizujące swoje
zadania dydaktyczne. Jednostki te korzystają z platformy COME udostępnianej według zasad
zgodnych z Zarządzeniem Rektora (w sprawie zasad rozliczeń za prace wykonywane przez
Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 4 czerwca 2009 r.) lub uruchamiają i utrzymują własne platformy.
Obecnie na platformie COME – jest osadzonych 321 kursów wydziałowych; 16 jednostek UW
utrzymuje własne, niezależne od COME platformy zdalnej edukacji (wszystkie są instancjami
systemu Moodle).

E-nauczanie na UW wspomagane i realizowane przez COME
Podstawowym celem działania COME jest organizowanie, wspomaganie oraz inicjowanie
nauczania zdalnego z wykorzystaniem Internetu na Uniwersytecie Warszawskim. Realizując to
zadanie jednostka prowadzi dwa wewnętrzne programy – przeznaczone dla studentów UW –
wykorzystujące tę formę nauczania. Są to: IBIZA – zbiór kursów zdalnych, które umożliwiają
studentom realizowanie tzw. zajęć ogólnych oraz E-lektoraty – kursy językowe zastępujące
lektoraty tradycyjne i realizowane w trybie mieszanym (częściowo stacjonarnie, a częściowo
przez Interent). Ponadto COME udostępnia szereg kursów instruktażowych dla studentów
w trybie samokształcenia oraz testy poziomujące z języków obcych.
IBIZA
W 2011 roku uruchomiono łącznie (w obu semestrach) 109 kursów, w których uczestniczyło
ponad 7000 studentów. Średnia ogólna ocena kursów IBIZA obliczana na podstawie ankiet
studenckich wynosi 4,36 w skali pięciostopniowej od 1 do 5, gdzie 5 stanowi ocenę najwyższą.
W semestrze letnim (roku akademickiego 2010/2011) odbyły się 52 kursy z łączną liczbą
studentów 3322, w semestrze zimowym (roku akademickiego 2011/2012) toczy się 57 kursów
mających 3726 uczestników.
Ta liczba kursów realizuje zasadę dostępności do e-nauczania każdego studenta UW, zgodnie
z którą każdy student powinien mieć możliwość choć raz w cyklu studiów przejść przez e-kurs.
Przygotowuje to naszych absolwentów do uzupełniania wykształcenia przez całe życie, które
prawdopodobnie często będzie się odbywało właśnie w trybie e-nauczania.
COME podejmuje działania w kierunku dalszego zwiększania różnorodności oferowanych zajęć
w ramach projektu IBIZA, oparte na jasnych (i prostych) zasadach wstrzymywania i ponownego
uruchamiania kursów z bazy podstawowej IBIZA.
COME wspiera autorów kursów – nauczycieli akademickich – w budowie technicznej kursu oraz
w zakresie dydaktyki e-nauczania. Przyjęto zasadę, że każdy kurs IBIZA wpisywany do bazy
stałej (po edycji pilotażowej i pozytywnej decyzji Komisji Kwalifikacyjnej) jest udoskonalany
przez zespół opiekun-dydaktyk i grafik (pracownicy COME) współpracujący z autorem kursu.
Wprowadzane zmiany dotyczą najczęściej ogólnego wyglądu kursu (w tym zdobień graficznych),
poprawek strony technicznej poszczególnych materiałów, wprowadzenia multimediów, a także
wykorzystania nowych metod nauczania i oceniania odpowiednich dla danego przedmiotu
i dostosowanych do zdalnego trybu nauczania.
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Projekt IBIZA jest finansowany z budżetu centralnego. W 2011 łączny koszt powadzenia kursów
w tym programie wyniósł 733 744,60 PLN (uwaga: jest to koszt kursów prowadzonych w roku
akademickim 2010/2011 – ze względu na konieczność ustalania stawek po zakończeniu kursu;
koszty semestru zimowego są rozliczane w lutym/marcu, a semestru letniego w sierpniu/
wrześniu; kwoty dotyczące aktualnego semestru – zimowego roku 2011/2012 – będzie można
podać dopiero po zakończeniu semestru).
E-lektoraty
W roku 2011 na platformie językowej COME UW udostępniono:



w semestrze letnim 2010/11: 83 e-klasy z języka angielskiego bazowego (General
English), 5 e-klas z języka angielskiego specjalistycznego oraz 1 e-klasę z języka
francuskiego ,
w semestrze zimowym 2011/12: 81 e-klas z języka angielskiego bazowego (General
English), 4 e-klasy z języka angielskiego specjalistycznego.

Łącznie ok. 4800 studentów nabywało i rozwijało kompetencje językowe podczas w/w
językowych e-zajęć.
Kursy w ramach E-lektoratów są oferowane wspólnie z dwoma największymi operatorami
języków obcych na UW: SzJO i CKNJOiEE. COME, wspólnie z SzJO i CKNJOiEE, sprawuje opiekę
merytoryczną nad edukacyjnymi zasobami cyfrowymi zawartymi w kursach (przewiduje się
powołanie przez Pełnomocnika Rektora ds. realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji
nauczania języków obcych międzyjednostkowego zespołu ds. e-lektoratów). Ponadto, COME
wspomaga lektorów w zakresie dydaktyki, udostępnia i konserwuje narzędzia informatyczne
wykorzystywane w e-nauczaniu oraz wspiera operatorów językowych w sprawach organizacyjnych. Wirtualne klasy są przygotowywane zgodnie z zamówieniem składanym przez
operatorów językowych (SzJO, EKNJOiEE).
E-lektoraty są finansowane według zasad obowiązujących wobec tradycyjnych zajęć obowiązkowych z języka obcego dla studentów, z tych pieniędzy pokrywane są koszty ponoszone przez
COME.
Dodatkowo, na platformie językowej COME UW Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej,
realizuje e-zajęcia z języka chorwackiego i czeskiego.
Kursy samokształceniowe
Od kilku lat na UW odbywają się samokształceniowe kursy zdalne przeznaczone przede
wszystkim dla studentów I roku. W kursach tych, obejmujących: szkolenie BHP, szkolenie
biblioteczne oraz Podstawy ochrony własności intelektualnej, w 2011 wzięło udział łącznie blisko
12900 uczestników.
Kursy samokształceniowe dla studentów młodszych lat są stałą ofertą COME wspólną
z Biblioteką Uniwersytecką oraz Inspektoratem BHP. Zajęcia te są uruchamianie w każdym roku
akademickim. COME udostępnia kursy studentom, modernizuje je oraz prowadzi techniczną
pomoc mejlową i telefoniczną dla uczestników.
W 2011 roku w kursach tych wzięło udział:




Szkolenie Biblioteczne – uruchamiane od 2002 roku – 5047 studentów,
Szkolenie BHP – oferowane w tej formie od 2008 roku – 5800 studentów,
Podstawy ochrony własności intelektualnej (kurs internetowy) – pierwsze uruchomienie
2008 rok – 2050 studentów.

(Uwaga: student może przechodzić jednocześnie przez wszystkie lub tylko wybrane kursy,
a więc podane liczby nie są rozłączne).
2

Także od kilku lat COME wspiera technicznie kurs Internetowy: Planowanie rozwoju biblioteki,
oferowany przez Bibliotekę Uniwersytecką.
W czerwcu 2011 roku udostępniony został zdalny kurs samokształceniowy poświęcony opracowywaniu zajęć akademickich według zasad UDL (Universal Design for Learning) uwzględniających różnorodnych odbiorców, w tym osoby niepełnosprawne. Kurs został przygotowany
we współpracy z BON UW.
W październiku 2011 roku wprowadzono e-kurs umożliwiający studentom zapoznanie się
z metodą uczenia się „online”, zawierający elementarne wprowadzenie do korzystania z platformy e-nauczania i ogólne zasady uczenia się przez Internet. Kurs ten został przygotowany
specjalnie dla osób, które nie miały wcześniej styczności z e-nauczaniem/uczeniem się.
Do końca listopada uczestniczyło w nim 89 studentów, w tym 44 z pierwszego roku. Kurs nie
jest obowiązkowy i nie był jeszcze szeroko propagowany.
Testy poziomujące
Jak co roku otwarte zostały Testy Poziomujące z języków obcych, t.j.: automatycznie sprawdzane
testy określające poziom zaawansowania z języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego,
rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przez te testy przeszło w 2011 roku łącznie ok. 10100
studentów.
Zgodnie z oczekiwaniami, największą popularnością cieszył się test z języka angielskiego.
Rozkład ukończonych prób dla poszczególnych testów był następujący:







angielski – 6387
niemiecki – 996
francuski – 846
hiszpański – 783
rosyjski – 679
włoski – 371

Szkolenie kadry
COME (z wyjątkiem kilku przypadków) nie prowadzi własnymi siłami kursów zdalnych, które
mogą być umieszczane w programach studiów. E-kursy są prowadzone przez nauczycieli
akademickich z jednostek dydaktycznych UW lub lektorów językowych. COME wspomaga
tworzenie i prowadzenie takich zajęć, także przez szkolenia kadry UW. Nauczyciele akademiccy
są szkoleni w trybie indywidualnym, na życzenie, w zakresie technicznej obsługi platformy oraz
podstaw dydaktyki edukacji zdalnej. Dla lektorów językowych są organizowane cykliczne
szkolenia grupowe oraz szkolenia indywidualne z obsługi platformy (prowadzone zarówno
w języku polskim jak i angielskim). Szkolenia kadry UW organizowane przez COME są dostępne
dla wszystkich pracowników dydaktycznych UW.

Rozwój dydaktyki i metodologii e-nauczania
E-nauczanie jest stosunkowo nową formą edukacji i nie ma jeszcze jednoznacznych i ugruntowanych podstaw metodycznych. W dodatku ta forma kształcenia jest oparta na szybko
zmieniającej się technologii, a więc wymaga dostosowywania zarówno metod dydaktycznych,
jak i form organizacyjnych do coraz to nowych warunków. Skuteczne wspomaganie dydaktyki
e-nauczania wymaga ciągłej aktywności naukowej, dlatego COME, w ramach swoich zadań
statutowych, prowadzi prace naukowe i badawcze.
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Kierunki prac naukowych prowadzonych w COME
W 2011 roku prace naukowe prowadzone w COME koncentrowały się wokół metodologii
projektowania i budowania kursów zdalnych oraz analizy metod nauczania adekwatnych do
e-nauczania w modelu asynchronicznym z nauczycielem.
Jednym z celów było skonstruowanie spójnego modelu projektowania zajęć „online”, uwzględniającego efektywną realizację założonych celów dydaktycznych. Zadanie to zostało
zrealizowane na razie tylko częściowo. Jednocześnie, jako uzupełnienie tego modelu, były
analizowane metody nauczania pod kątem przydatności i możliwości zastosowania ich w e-nauczaniu. Podjęto próby dopasowywania znanych metod dydaktycznych do zdalnej edukacji oraz
konstrukcji nowych metod specyficznych dla tej formy nauczania. W tych pracach zwracano
szczególną uwagę na rolę nauczyciela w środowisku komunikacji asynchronicznej.
Opracowana została (i sprawdzona w praktyce) metodologia produkcji e-kursów językowych
obejmująca cały zakres działań: od sformułowania celu dydaktycznego po wprowadzenie do
oferty edukacyjnej (z uwzględnieniem edycji pilotażowej).
Pozostałe tematy badań, to wdrażanie rozwiązań zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym w e-nauczaniu oraz problemy dydaktyczne i techniczne, związane z dostosowywaniem
e-zajęć dla osób niepełnosprawnych (częściowo wynikające z wprowadzania zasad Univeral
Desing for Learning).
Ponadto przedstawiciel COME pracował w zespole zajmującym się ogólnymi zasadami
wdrażania kształcenia na odległość w placówkach kształcenia ustawicznego i propozycjami
rozwiązań dynamizujących ten proces.
Publikacje i udział w konferencjach
W 2011 roku pracownicy COME opublikowali 4 prace naukowe (jako rozdziały w monografiach)
i 1 artykuł publikowany „online”, 7 artykułów zostało złożonych do monografii (4 z nich już
zostały przyjęte do druku).
W tym roku pracownicy COME uczestniczyli w 21 konferencjach naukowych krajowych
i zagranicznych, w których 18 razy prezentowali swoje wyniki. Brali też udział w seminariach
organizowanych przez inne uczelnie lub stowarzyszenia naukowe (referowali 5 razy).
Prace organizacyjne
Zespół COME UW zorganizował XI edycją ogólnopolskiej konferencji naukowej Uniwersytet
Wirtualny, w której wzięło udział ponad 150 naukowców i praktyków związanych
z e-nauczaniem.
Konferencja ta jest organizowana w Warszawie cyklicznie przez Uniwersytet Warszawski,
Politechnikę Warszawską, Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych oraz Szkołę
Główną Gospodarstwa Wiejskiego. XI edycja była przygotowana pod patronatem Rektor UW
prof. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow. W ciągu 3 dni uczestnicy konferencji wygłosili ok. 100
referatów i prezentacji. Zaproszenia do wygłoszenia wykładów plenarnych przyjęli prof. Yves
Epelboin (Université P. M. Curie, Francja), prof. Grażyna Wieczorkowska (UW), prof. Wojciech
Cellary (Akademia Ekonomiczna Poznań) oraz Tomasz Napiórkowski (Naczelnik Wydziału
Inicjatyw Społeczeństwa Informacyjnego, Departament Społeczeństwa Informacyjnego,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji). Konferencję otworzyła Prorektor prof.
Marta Kicińska-Habior.
Przygotowywana jest monografia zawierająca artykuły naukowe będące rozszerzeniami
najciekawszych wystąpień konferencyjnych.
Obecnie kończy się etap recenzji. Wydaje się, że publikacja będzie składać się z ok. 15
rozdziałów wybranych z nadesłanych 45 prac.
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Zespół COME przygotowuje się do organizacji w przyszłym roku międzynarodowej konferencji
S-ICT (Student Mobility and ICT).
S-ICT jest organizowana od paru lat przez różne uczelnie europejskie (w tym roku gościła
w Vienna University of Technology, poprzednio w The Hague University of Applied Science).
Powierzenie organizacji tej konferencji Uniwersytetowi Warszawskiemu (a właściwe COME) jest
wyrazem uznania dla wkładu naszej jednostki w rozwijanie międzynarodowej społeczności
związanej z e-edukacją.

Rozwój narzędzi informatycznych e-nauczania
Realizacja zadań COME związanych z e-nauczaniem (w roku 2011 zanotowano ponad 34500
uczestników różnych aktywności na platformach Moodle zarządzanych przez COME – dane nie
uwzględniają kursów wydziałowych osadzonych na platformach COME) wymaga stałego
monitorowania, udoskonalania i unowocześniania narzędzi informatycznych. Te zadania
realizowali pracownicy COME zapewniając niemal bezawaryjną pracę serwerów, administrowanych przez jednostkę, przez cały okres (nieliczne awarie były usuwane praktycznie
natychmiast). Jednocześnie zostały wprowadzone nowe mechanizmy i modyfikacje mechanizmów już istniejących w celu rozszerzenia możliwości stosowania różnorodnych metod
nauczania.
COME wykorzystuje następujące logiczne instancje platformy e-edukacji Moodle:




kampus.uw.edu.pl, na której są osadzone kursy IBIZA, kursy wydziałowe oraz kursy
samokształceniowe;
jezyki.come.uw.edu.pl, udostępnianej dla e-lektoratów, kursów językowych i testów
poziomujących;
dla celów realizacji projektów zewnętrznych budowane są nowe instancje platformy
Moodle – w zależności od potrzeb.

Wszystkie platformy znajdują się pod ciągła opieką administratorów i programistów COME, są
aktualizowane i modyfikowane.
Zmiany dotyczące narzędzi dydaktycznych:
 Opracowano i zaimplementowano mechanizm nagrywania/odtwarzania wypowiedzi
ustnych uczestników kursu wprost ze stron platformy e-nauczania (system ten jest
obecnie testowany na platformie językowej).
 Zmodyfikowano funkcjonalności forów dyskusyjnych przez wprowadzenie forum
moderowanego i anonimowego.
 Wdrożono pilotażowo oprogramowanie do przeprowadzania konferencji audio-wideo,
przeprowadzono testy wydajnościowe tego oprogramowania.
Zmiany w zakresie funkcjonalności narzędziowej:
 Dokonano modyfikacji wykorzystywanych platform Moodle w zakresie wydajności i niezawodności.
 Wdrożono nowe oprogramowanie do zgłaszania błędów, organizacji kodu źródłowego
i dokumentacji.
 Rozszerzono zestaw narzędzi do monitorowania działania i wydajności serwerów COME.
 Zreorganizowano mechanizmy tworzenia i przechowywania kopii zapasowych danych
z serwerów COME.

Realizacja zadań i projektów
COME poza działalnością dydaktyczną, naukową i wsparciem technicznym e-nauczania
realizowało także projekty zewnętrzne – finansowane ze środków pozabudżetowych UW oraz
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projekty wewnątrz-uniwersyteckie mające na celu unowocześnienie dydaktyki akademickiej
realizowanej w UW.
Projekty wewnątrz-uniwersyteckie
COME rozpoczęło realizację projektu PUZLE (Program Uzupełniania Luk Edukacyjnych)
mającego na celu wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności studentów I roku studiów
I stopnia z różnych przedmiotów szkolnych w trybie edukacji zdalnej. W pierwszej fazie są
przygotowywane e-kursy z matematyki.
Idea projektu opiera się na dwóch etapach: diagnostyczny test poziomujący wskazujący luki
w wiedzy i umiejętnościach poszczególnych studentów oraz zestaw modułowych e-kursów
dotyczących powiązanych tematycznie grup zagadnień. Wynik testu wskazuje studentowi tylko
te moduły, które uzupełnią braki w jego wiedzy szkolnej.
Aktualnie kończy się faza opracowywania materiałów przez autorów – nauczycieli akademickich
Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Pilotażowe uruchomienie systemu PUZLE-mat
jest przewidziane w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012.
We współpracy z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki opracowano projekt
wspomagania obowiązkowych zajęć ICT da studentów I roku multimedialnymi materiałami
udostępnianymi przez platformę COME. Projekt ten został zgłoszony do FID.
Katedra Europeistyki z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych zgłosiła we współpracy
z COME UW w ramach konkursu do Funduszu Innowacji Dydaktycznych projekt Studia
niestacjonarne II stopnia (zaoczne) na kierunku europeistyka realizowane z wykorzystaniem
metod kształcenia na odległość (I rok ).
Projekty zewnętrzne
Projekt Przygotowanie 23 szkoleń z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego w technice
e-learning wraz z usługą utrzymania i serwisowania tych szkoleń na platformie e-learningowej
(w ramach PO KL) zlecony w sierpniu 2009 r. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego został
zakończony w październiku 2011 r. Projekt miał na celu przeszkolenie przez Internet oraz
wydanie certyfikatów dla ok. 2200 przyszłych członków Komisji Oceny Projektów w PO KL.
Zostało przeszkolonych prawie 3400 osób. Po akceptacji przez MRR trzeciego etapu – szkolenia
głównego, projekt został rozliczony. COME miało otrzymać – poprzez podpisanie aneksu –
rozszerzenie umowy na dwa kolejne lata. Okazało się, że w związku z obowiązującymi od
1 stycznia br. zmianami w Ustawie o Zamówieniach Publicznych MRR było zmuszone ogłosić
w październiku br. przetarg nieograniczony na kontynuację szkoleń, którego COME nie wygrało.
Projekt E-lektoraty został zakończony w czerwcu br. Zrealizowano główny cel projektu:
powstały dwa e-moduły języka angielskiego oraz cztery e-moduły języka niemieckiego. E-kursy
z języka angielskiego weszły do oferty dydaktycznej na rok akademicki 2011/2012. Przewiduje
się, że e-niemiecki zostanie włączony do ofert w roku akademickim 2012/2013.
Końcowe sprawozdanie merytoryczne zostało przyjęte przez zleceniodawcę – Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji. Końcowe sprawozdanie finansowe jest w fazie akceptacji.
We wrześniu br. został zakończony – realizowany w ramach PO KL – projekt Doktoraty dla
Mazowsza: Program stypendialny dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich
Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach istotnych dla rozwoju gospodarki regionu. W ramach
tego projektu 25 wyłonionym w drodze konkursu stypendystom były wypłacane przez 12
miesięcy stypendia naukowe w wysokości 3000 PLN miesięcznie każde.
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W tym projekcie COME (jednostka prowadząca projekt) między innymi zorganizowało konkurs
dla doktorantów oraz 2 seminaria propagujące prace wyróżnionych uczestników projektu.
Sprawozdanie końcowe jest w fazie akceptacji przez Zleceniodawcę.
Przygotowany przez COME wniosek konkursowy na projekt (w ramach PO KL) Doktoraty dla
Mazowsza: II edycja Programu stypendialno-szkoleniowego dla najlepszych uczestników studiów
doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach istotnych dla rozwoju gospodarki
regionu wygrał konkurs i został zakwalifikowany do realizacji.
Na początku grudnia 2011 podpisano umowę przewidującą, że realizacja tego dwuletniego
projektu rozpocznie się w styczniu 2012 roku. Odbędą się 2 konkursy, które wyłonią 50
stypendystów, którym będą wypłacane przez rok stypendia naukowe w wysokości 3000 PLN
miesięcznie każde. Dodatkowo COME opracuje 30-godzinny kurs internetowy z komercjalizacji
wiedzy i przeprowadzi szkolenia dla wybranej grupy doktorantów.
Złożony w marcu br. we współpracy z WMIM UW – w ramach PO KL – projekt Nauczyciele
matematyki i informatyki z klasą pozytywnie przeszedł ocenę formalną. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi w połowie grudnia br.
Kursy otwarte
W ramach propagowania e-nauczania poza Uniwersytetem Warszawskim, COME prowadzi
kursy otwarte: zajęcia zdalne z wykorzystaniem Internetu z różnych dziedzin wiedzy
akademickiej. Uczestnictwo w tych kursach jest płatne.
W 2011 roku odbyło się 18 kursów łącznie dla 220 uczestników.

Rozwój jednostki
Kadra
W końcu 2010 roku w COME pracowało 25 osób: 24 osoby (oprócz Dyrektora COME – prof. Jana
Madeya, który jest zatrudniony na etacie WMIM) były zatrudnione na etatach: 15 osób na
etatach finansowanych – w ramach przyznanego limitu – ze środków budżetowych COME,
9 osób na etatach finansowanych przez COME, bądź ze środków pozabudżetowych, bądź
z projektu dla MRR. Spośród całej kadry COME 2 osoby były zatrudnione na etatach naukowodydaktycznych, pozostałe na etatach nie nauczycielskich.
Obecnie – po odejściu w 2011 r. 2 osób i przyjęciu 3 nowych – w COME jest zatrudnionych 25
osób, z czego 5 jako nauczyciele akademiccy (na etatach adiunkta lub asystenta naukowego).
Etaty 22 osób są finansowane ze środków pokrywanych przez Centralę. Pozostałe 3 etaty są
pokrywane ze środków własnych COME.
W 2011 roku odbywały się (jak co roku) cykliczne wewnętrzne szkolenia kadry COME
w zakresie dydaktyki ogólnej, metodyki nauczania, dydaktyki e-nauczania i pracy z dydaktycznymi narzędziami informatycznymi. Ponadto wszyscy pracownicy merytoryczni COME przeszli
kurs opracowywania zajęć akademickich zgodnie z zasadami UDL (Universal Design for Learnig)
i o trzymali zaświadczenia z BON UW.
Finansowanie
Pod koniec 2010 roku Władze Rektorskie podjęły decyzję, że od roku 2012 COME zostanie
jednostką samodzielną finansowo. Na przełomie roku 2010/2011 COME przedstawiło
Prorektorowi ds. Rozwoju i Finansów oraz Z-cy Kanclerza ds. Ekonomicznych propozycję
modelu finansowego COME, który ze względu na elastyczność uwzględnia zarówno możliwości
rozwoju e-nauczania na UW, jak i zmiany powodowane sytuacją demograficzną i technologiczną.
Model finansowy zostanie wypracowany w roku 2012.
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Wyposażenie techniczne
E-nauczanie wymaga korzystania z multimediów (tam gdzie jest to uzasadnione sposobem
kształcenia). Aby wspierać tworzenie elementów multimedialnych oraz wspomagać autorów
e-kursów w realizacji ich planów dydaktycznych COME rozwija i uzupełnia swoją bazę
sprzętową i programową. W 2011 roku zakupione zostały:




kamera HD, zestaw oświetleniowy oraz mikrofony przypinane – urządzenia
umożliwiające nagrywanie wykładów oraz różnorodnych scenek i klipów filmowych;
tablica internetowa – urządzenie wspomagające wykład, umożliwiające automatyczne
przeniesienie zapisów na tablicy do komputera (jako obraz statyczny lub animację);
oprogramowanie do tworzenia nagrań czynności dokonywanych na ekranie oraz do
montażu i obróbki materiału filmowego.

Inne
Opracowano koncepcję włączenia zasobów Internetowych COME (strony internetowej jednostki
oraz – w przyszłości – wejścia na platformy e-edukacji) do Portalu UW.
Opracowano zasady i podęto przygotowania do aktualizacji platform Moodle do najnowszej,
zmienionej wersji. Przejście na wersję 2 jest planowane na wakacje 2012.
COME uczestniczyło w obchodach Święta Uniwersytetu. Opracowane zostały dwa konkursy
internetowe: Wiedzy o Uniwersytecie Warszawskim – połączony z kursem Historii UW, oraz Dla
tropicieli – polegający na wyszukiwaniu danych w Internecie. W obu konkursach wzięło udział
łącznie ok. 50 osób.
Pracownicy COME brali udział w trzech projektach naukowych poza COME UW (w tym jeden
wewnątrz UW).
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Załącznik 1
Lista publikacji naukowych pracowników COME UW
W 2011 roku ukazały się:
Michałowicz B., Sidor D., E-projektant. Aplikacja wspomagająca projektowanie e-zajęć, w: Ochnio
L., Orłowski A., (red.), Technologie i narzędzia e-learningu – monografia po X Konferencji
Uniwersytet Wirtualny 2010, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011, s.26-130, ISBN 978-837583-277-8.
Rudak L., Madey J., Dekalog COME a klasyczne modele kształcenia akademickiego, w: Ochnio L.,
Orłowski A. (red. nauk.), Metodologia i ewaluacja e-learningu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
2011, ISBN 978-83-7583-276-1.
Rudak L., Projekt najmniejszej jednostki dydaktycznej e-kursu: konspekt e-lekcji, w: Dąbrowski M.,
Zając M., (red. nauk.), Koncepcje i praktyka e-edukacji, Fundacja Promocji i Akredytacji
Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2011, s.126-131, ISBN 987-83-927446-9-6.
Rudak L., E-learning Course Design Process – Some Details, in: Hruby M. (red.), Distance learning,
simulation and communication 2011, Univerzita Obrany, Brno 2011, s.198-203, ISBN 978-807231-695-3.
Publikacja on-line:
Wilkin M., Jak zapobiegać nieporozumieniom i problemom w e-nauczaniu wynikającym
z pisemnego charakteru komunikacji,
2011.11.15: http://kno.koweziu.edu.pl/upload/file/pisemna%20komunikacja_strona.pdf,
artykuł on-line, 15 listopada 2011.
Prace przyjęte do druku:
Bednarczyk, I., Rudak, L., Susceptibility to E-teaching, ukaże się w monografii po ICT4C’2011.
Rudak, L., Problem Based Teaching in E-learning – a Case Study, ukaże się w monografii po
DLCC’2011.
Rudak, L., Plan of an E-lesson: the Smallest Part of an E-course, ukaże się w monografii po
konferencji S-ICT’2011.
Artykuły złożone:
Bednarczyk, I., Michałowicz, B., Rudak, L., Sidor, D., Poza platformą e-nauczania, złożona do
monografii przygotowywanej przez prof. Siemienieckiego.
Bednarczyk, I., Michałowicz, B., O tworzeniu e-kursów językowych. (Na przykładzie projektu
E-lektoraty), złożona do monografii po VU’2011.
Sidor, D., Słomczyński, M., Niepowodzenia edukacyjne w kształceniu zdalnym, złożona do
monografii po VU’2011.
Rudak, L., Proces dydaktyczny w e-nauczaniu, złożona do monografii po VU’2011.
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Załącznik 2
Konferencje naukowe i seminaria zewnętrzne, w których uczestniczyli pracownicy COME
Konferencje
I Konferencja Naukowa Nowoczesne Technologie w Dydaktyce
Kielce, 24-25 marca
Madey, J., Różne oblicza e-nauczania na uczelniach, wykład zaproszony.
Kierunki polityki edukacyjnej państwa i rola projektów systemowych w edukacji,
Warszawa, 1-2 kwietnia 2011.
Wilkin M., Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu
się przez całe życie, referat w sesji równoległej.
International conference Distance Learning, Simulation and Communication – DLSC 2011,
Brno, 10-11 maja 2011.
Rudak L., E-learning course design process – some details, wykład w sesji plenarnej.
X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Możliwości i zagrożenia cyberprzestrzeni,
Toruń 12-13 maja 2011.
Bednarczyk I., Michałowicz B., Sidor D., Rudak L., Poza platformą e-nauczania, referat
w sesji równoległej (prezentowali B. Michałowicz i D. Sidor).
Konferencja PTI Przygotowanie nauczycieli i nauczycieli akademickich do wykorzystywania ICT
w procesie nauczania (Światowe Dni Społeczeństwa Informacyjnego)
Warszawa, 17 maja
Madey J., Wpływ nowej technologii na proces nauczania, zaproszony wykład otwierający,
udział w dyskusji panelowej
Kongres Polskiej Edukacji Jakość edukacji powstaje w szkole
Warszawa, 5-6 czerwca
Madey J., udział w dyskusji panelowej Nowoczesne technologie.
EUNIS 2011 International Congress
Dublin, 15-17 czerwca
Madey J., współautor referatu prezentowanego przez Gill Ferrell: Technology Enhanced
Learning on Campus: Insights from EUNIS eLearning Task Force, współautorzy: Ferrell G.,
Alves P., Bubas G., Engert S., Epelboin Y., Leao C. P., Madey J., Palma J., Piteira M., Restivo
T., Ribeiro L., Sidelmann-Rossen D., Soares F., Uhomoibhi J.
XI Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka,
Warszawa, 20-22 czerwca 2011.
Rudak L., Przykłady uniwersalnego projektowania w e-nauczaniu, wykład w sesji
plenarnej;
Sidor D., Uniwersalne projektowanie w kształceniu zdalnym, wykład w sesji plenarnej;
Bednarczyk I., Michałowicz B., O tworzeniu e-kursów językowych – na podstawie projektu
e-lektoraty, referat w sesji równoległej;
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Rudak L., Proces dydaktyczny w e-nauczaniu, referat w sesji równoległej;
Rybicki T., Integracja platformy Moodle z USOSem na UW, referat w sesji równoległej;
Sidor D., Słomczyński M., Niepowodzenia edukacyjne w kształceniu zdalnym, referat
w sesji równoległej;
Wilkin M., Źródła niepowodzeń we wdrażaniu e-nauczania w polskiej edukacji, referat
w sesji równoległej.
Konferencja e-Społeczeństwo w Polsce
Warszawa, 30 czerwca
Madey J., udział w dyskusji panelowej Jak rozwijać e-społeczenstwo w Polsce.
VIII Konferencja Informatyka w Edukacji – IwE 2011
Toruń, 5-6 lipca
Madey J., Jak się zmienia proces nauczania? wykład zaproszony.
Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning’2011.
Ustroń-Cieszyn, 10-11 października 2011.
Rudak L., Problem Based Teaching in E-learning. A case study, wykład w sesji plenarnej.
XIV Konferencja Informatyczne Zarządzanie Uczelnią,
Warszawa, 12 października 2011.
Rudak L., E-nauczanie dobre na wszystko? wykład zaproszony.
Student Mobility and ICT,
Wiedeń, 3-4 listopada 2011.
Rudak L., Plan of an e-lesson: the smallest part of an e-course, referat w sesji równoległej;
Rudak L., How to adapt an e-course to disabled persons. Some practical rules, referat
w sesji równoległej;
Konferencje naukowe udział bez referatu:
Kongres Polskiej Edukacji Jakość edukacji powstaje w szkole,
Warszawa, 5-6 czerwca 2011;
III Międzynarodowa Konferencja Edukacja dla Wszystkich 2011,
29 czerwca – 1 lipca 2011;
Uczenie się przez całe życie wyznacznikiem przemian w systemie oświaty,
Warszawa, 29-30 sierpnia 2011;
Kultura 2.0: Świadomi mediów,
Warszawa, 27-29 października 2011;
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa MOODLEMOOT POLSKA 2011,
Częstochowa, 3-4 listopada 2011;
VIII Konferencja Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym,
Kraków, 17 listopada 2011;
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Konferencja Edukacja, niepełnosprawność, informacja, technologia – likwidowanie barier
w dostępie osób niepełnosprawnych do edukacji,
Warszawa, 20 listopada 2011;
17th International Conference on Technology Supported Learning & Training. On-line EDUCA,
Berlin, 30 listopada—2 grudnia 2011;
Wystąpienia na seminariach
Seminarium środowiskowe PTNEI Postępy edukacji internetowej,
Warszawa, 27 stycznia 2011
Sidor D., To działa! Duży projekt edukacyjny na UW, prezentacja dotycząca organizacji
projektu IBIZA i jego umiejscowienia w strukturze Uniwersytetu.
Wtorkowe spotkania z e-learningiem organizowane przez Centrum Rozwoju Edukacji
Niestacjonarnej działającej przy SGH,
Szkoła Główna Handlowa, 8 marca 2011.
Sidor D., To działa! Duży projekt edukacyjny na UW, prezentacja dotycząca organizacji
projektu IBIZA i jego umiejscowienia w strukturze Uniwersytetu;
Seminarium Nowe e-języki na UW – (podsumowanie projektu E-lektoraty finansowanego
z Funduszy Norweskich),
Warszawa, 9 czerwca 2011.
Bednarczyk I., Kiedy niemożliwe staje się możliwe, czyli o projekcie E-lektoraty w pigułce;
Galbarczyk M., Jonatowska J., General English at C1 - Ścieżki tematyczne w kursie
internetowym;
Michałowicz B., Warsztaty dla lektorów z użytkowania platformy językowej COME UW.
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